




Értekezésemben a szociális építészetet, mint folyamatot vizsgálom. A folyamaton belül 

pedig azt, hogy az egyes szereplők, ezen belül elsősorban az építész milyen hatással lehet 

környezetére vagy egyáltalán a folyamat egészére. Bár írásom célja tárgyilagosan szemlélni 

az egyes példákat és ebből meghatározni bizonyos mintákat, szabályszerűségeket, bizonyos 

pontokon mégis szubjektív kritika jelenik meg. Ez a szubjektivitás adódik egyrészről a 

személyes részvételből, másrészről a téma alapvetése a személyes indíttatás, amely indíttatás 

később önreflexióvá is válik.

A személyes indíttatás esetemben Ormánság. „Lemész” az Ormánságba. Csak egy perce 

vagy ott, de már bőrödön érzed a vidék drámáját. Mindez csontig hatol, majd elgondolkodtat: 

mi a szakmagyakorlásom értelme?

A tervezési praxisban, de akár már az egyetemi közegben is, az építészeti alkotást 

valamiféle urbánus környezetben történő, az emberi nagyságot és haladást ünneplő tettként 

szokás azonosítani. Még akkor is, ha ez nem kimondott. Legalábbis szeretnénk, ha ünnep és 

pompa lenne. A valóság azonban nem egy lüktető, vivid környezet, amelyet feltételezünk és 

megideologizálunk. A valóság sokszor lassú, komor, szemetes és keseredett. Ha elfordítjuk 

fejünk és megpróbáljuk feledni a poros, hanyatló sorsú vidékünket, városainkat, azzal 

önmagunkat csapjuk be és sosem leszünk képesek komplex válaszokat adni. A szociális 

építészettel foglalkozni nem egyenlő azzal, hogy építészetet csinálunk ott, ahol az addig 

kevésbé volt fellelhető. A szociális építészet kérdésit taglalva terápiás jelleggel ismerjük meg 

társadalmunk - és ezáltal önmagunk - rejtett dimenzióit.

Doktoriskolás tanulmányaim során volt szerencsém részt venni több olyan munkában 

illetve kutatásban, melyben a tervezési aspektusokat vizsgálni tudtam. Jelen értekezés ezen 
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munkák összessége, összegzése. Az összegzés célja azonban nem egy munkasorozat lezárása 

és lekötése, hanem egy szemléletmód meghatározása, amely strukturált módon történik. 

A struktúra jelentősége abban rejlik, hogy az potenciálisan a szociális építészetben történő 

tervezési metodikának segédletévé tudja tenni dolgozatomat. A struktúra tehát a szociális 

építészetben feltárandó rétegek vizsgálatából jön létre, amely rétegződést az alábbiakban 

határoztam meg:

A dolgozatom felépítése kettős, ugyanis egyrészről a rétegek elemző vizsgálata végig jelen 

van dolgozatomban. Másrészt azonban a vizsgálati módszereket kontextusba helyezni és 

azok létjogosultságát vizsgálni szükséges. Emiatt a mestermunkám részét képző projekteket 

folyamatában vizsgálom, amely folyamatból megfogalmazhatóak azok a tézisek, melyek a 

szociális építészet tervezési aspektusait meghatározzák.

PÁRBESZÉD

SZEREPLŐI HABITUS
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SZERKEZET

Az egyes rétegek vizsgálati  
módszerei, értelmezési 
tartományai:A rétegek felépülése:

Kvalitatív és kvantitatív 
szempontok szerint

A szereplő párbeszédben 
elfoglalt helyzete szerint

A habitusok összességéből 
adódó minőség alapján

A kölcsönhatások mibenléte 
szerint

A  szövetből adódó 
funkcionális és materiális 
elvek mentén



I. TÉZIS
A párbeszéd képességét újra el kell sajátítanunk. Ennek egyik lehetséges 
alternatívája létrehozni azt a tömeget, amely szereplői nem kívánnak harsogni.

A 2012-es Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjában létrejött az a kritikus 
tömeg, amely szolid párbeszédével kiegyensúlyozott atmoszférát teremtett a 
pavilonban. Ennek a párbeszéd-modellnek a szakmán belüli megvalósítása 
feltétlen igény, és közös felelősségünk. A cél elérésért azonban nem csak a 
közösség, hanem az egyén szintjén is tenni tudunk. 



II. TÉZIS
A szolidaritásnak léteznek bizonyos rejtett dimenziói, amik képesek arra, hogy 
tovább hassanak, ezáltal egyre erősödő társadalom nyerhető.

Az együttműködési hálóban minden résztvevő habitusa kihat a többi szereplőre, 
ezáltal többek között a használóra is. Amennyiben feltételezünk egy szegregált 
közösséget, akkor az abban szolidáris attitűddel történő jelenlét kihat a 
közösségre. Egymás tiszteletben tartása pedig olyan energiát képes megmozgatni, 
amely a közösség fejlődésében létfontosságú lehet.



III. TÉZIS
Az összetett problémák megoldása csakis komplex metodikával érhető el.

A szociális építészet fókuszpontjában azok a feladatok állnak, amelyek valamely 
szélsőséges körülményre keresnek egyszerű válaszokat. Az egyszerű válaszok 
azonban kizárólag a végső műszaki megoldások szintjén értelmezhetőek. A 
problémák sosem elsősorban műszaki jellegűek, ezért komplex csapatmunkára 
van szükség, amelyben a megbízón és építészen kívül olyan új „szakágak” 
megjelenése kívánatos, amelyek egy szegregált helyzet társadalmi vetületeit 
pontosan átlátják és értelmezni tudják.



IV. TÉZIS
A szociális építészet sikeressége érzékeny együttműködési szövetet feltételez, 
amely rendszer az egyik alkotó dominanciája esetén szükségszerűen összeomlik.

Ideális eset teremthető, amennyiben a szociális fejlesztések során minden érintett 
részt vehet a „hardware-t” meghatározó program kialakításában. Azonban a 
rendszer - sajátosságaiból adódóan - rendkívül érzékeny. Amennyiben valamely 
szereplője dominálni kíván, úgy az összes kapcsolat elengedhet.



V. TÉZIS
Eredendőnek, ezáltal tökéletesnek tekinthető az a rendszer, amelyben a szövetek 
stabilan működnek és mindezt ezt áthatja a szolidáris gondolkodásmód.

A kalákák rendszere rendkívül erős kohéziót képes létrehozni a közösségen belül, 
ebben az erős kapcsolati hálóban feltételezhetően megjelenik a szolidaritás, 
amely az egész rendszerre képes kihatni. Ezáltal képletszerűen a kiinduláshoz, az 
eredendő építéshez jutunk vissza. Törekednünk kell tehát arra, hogy a tervezési 
metódus áthidalja a bürokratikus rendszereket és közelítsen a kalákarendszerek 
minőségéhez.



VI. TÉZIS
A szélsőértékek megismerése segítséget nyújthat a jövőről történő komplex 
gondolkodásmód kialakításában, valamint preventív módon megelőzhet 
társadalmi feszültségeket.

Habár a szociális építészetben speciális határterületeken mozog az építész, 
általa mégis állandó tényezők ismerhetőek meg. Az állandók bizonyos mintázatot 
mutatnak. Ezek a minták segítségül lehetnek a jövő problémáira történő 
fókuszáláskor. A határértékek megismerése tehát egy új típusú építészetet is 
elkezd definiálni.



SZINTÉZIS
Az építésznek nem feladata a világ problémáit megoldani, de feladata a 
társadalom minden szegmensével szolidaritást vállalni és megszerzett tudását 
környezete problémáinak orvoslására felhasználni.

Az építész működése a világban nem más, mint folyamatos megismerés. Az ezen 
megismerés során tapasztalt emberi értékek, a hozzájuk kapcsolódó negatív vagy 
pozitív töltetekkel együtt később fizikai, épített valósággá válnak. Ez a folyamat 
arra kötelez, hogy a társadalom aktív szereplői legyünk, letapogassuk örömünk 
és nyomorúságunk eredőit és az ebből szerzett tapasztalat segítségével megfelelő 
megoldásokat alkossunk.


